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سهمیه بندی آب اراضی برنج حوزه کرخه 

 مدي��ر عامل ش��ركت به��ره ب��رداري از
 ش��بكه هاي آبياري كرخه و ش��اوور با رد 
قطع��ي آب اراض��ي برنج در ح��وزه كرخه 
گفت: به دليل باال بودن حجم كشت برنج در 
اين ح��وزه، منابع موجود آب كافی نبوده و 

آبياری اراضی نوبت بندی شده است.
فرهاد خدری اظهار كرد: علی رغم افزايش س��طح زير كش��ت س��عی كرده ايم با 
س��هميه بندی و نوبت دهی، آب كليه ی اراضی را تامين كنيم، به طوری كه اكنون 
اراضی تامين آب شده و مشكل كم آبی وجود ندارد.خدری دليل سهميه بندی آب 
فعلی را آمادگی برای شروع كشت پاييزه بيان كرد و گفت: متاسفانه كشاورزان به 

مصرف بی رويه آب در اراضی عادت كرده اند.
پرونده ثبت جهانی ایذه اجرایی می شود؟

 دبير انجمن دوس��تداران ميراث فرهنگی 
ايذه خواستار از سرگيری مجدد پرونده ثبت 

جهانی آثار باستانی ايذه شد.
فرامرز خوشاب اظهار كرد: در خصوص 
پرون��د ثبت جهانی آثار اي��ذه ما نامه ای را 
تنظيم كرديم و تم��ام انجمنهای غيردولتی 
استان نيز آن را امضا كردند و آن را به مدير كل ميراث فرهنگی خوزستان داديم و از 
او خواستيم كه پيگير اين قضيه شود و آن را وارد فاز اجرايی كند.خوشاب خاطرنشان 
كرد: در حال حاضر پرونده در سازمان يونسكو است و اطالعات آن از سال 2008 
تا اآلن وارد شده اما متأسفانه با توجه به ديد شهرستان مآبانه كه در بعضی سازمان های 
استان خوزستان به ويژه ميراث فرهنگی وجود دارد پرونده شهرستان ما تا به امروز 
مس��كوت مانده اس��ت.او ادامه داد: اين پرونده ش��امل كليه آثار شهرس��تان ايذه و 
اطالعات مقدماتی درباره كل مناطق تاريخی ايذه از قبل از اس��الم تا بعد از اس��الم 
است. منتها چيزی كه ما خواستار آن هستيم اين است كه حداقل ثبت موردی اتفاق 

بيفتد. ما فعاًل خواستار ثبت جهانی "كول فرح" و "اشكفت سلمان" هستيم.
آتش سوزی در پتروشیمی مارون با  4 مجروح

بر اثر آتش سوزی در واحد برق پتروشيمی 
مارون در منطقه ويژه اقتصادی ماهش��هر، 
چه��ار نفر از كارگران ش��اغل در اين واحد 
دچار س��وختگی ش��ده و به مراكز درمانی 
اعزام ش��دند.بنا به اين گ��زارش، ماموران 
اطفای حريق مستقر در منطقه ويژه اقتصادی 
پتروشيمی ماهشهر بالفاصله پس از شروع آتش سوزی وارد عمل شده و توانستند 
آت��ش مذكور را در كمترين زمان ممكن مهار كنند.نيروهای امدادی نيز بالفاصله 

مجروحان اين حادثه را برای درمان به مراكز درمانی ماهشهر اعزام كردند.

اهمیت نظافت عمومی در خوزستان
استاندار خوزس��تان گفت: اهميت 
نظافت عمومی به اندازه نظافت فردی 
است كه با عدم رعايت آن حقی را از 
ديگ��ران ضايع می كنيم.س��يد جعفر 
حجازی با اش��اره ب��ه اينكه در زمينه 
نظافت عمومی انس��جام و هماهنگی 
خوبی در سطح استان ايجاد شده است گفت: خوزستان دارای شرايط 
اقليمی س��ختی اس��ت و گرمای هوا شرايط را برای رشد بيماری های 
پوستی و تنفسی فراهم می كند بنابراين به مقوله بهداشت بايد بيشتر 
توجه شود.وی خاطر نشان كرد: در خوزستان نزديک به چهار ميليون 
راهيان نور و دو ميليون مسافر نوروزی داريم كه آن ها تغييرات استان 

را از نظر بهداشت و تميزی نسبت به گذشته حس می كنند.
 آغاز حرکت جهادی در ساحل سازی

سرپرست ش��هرداری اهواز گفت: 
سعی ما بر اين است كه تا كمتر از دو 
س��ال آينده سرانه فضای سبز را تا دو 
مت��ر افزايش دهي��م و به اس��تاندارد 
نزديک شويم.محمد صفری با اشاره 
به اينكه ش��هرداری صبح ها ش��هر را 
پاكيزه به مردم تحويل می دهيم تصريح كرد: اميدوارم مردم اهواز در 
رعاي��ت نظاف��ت عمومی به جايی برس��ند كه با فرهنگ س��ازی در 

راستای رعايت بهداشت، شب شهر را پاكيزه تحويل دهند.
وی به يک حركت جهادی در س��احل س��ازی كارون اشاره كرد و 
گفت: پارک 35 هكتاری بين ش��قايق گلس��تان تا پل ششم در دست 

ساخت بوده و تاكنون 60 درصد پيشرفت فيزيكی داشته است.
لزوم ساماندهی وانت بارها و دستفروشان میوه

رييس اتحاديه ميوه و تره بار اهواز بر لزوم ساماندهی وانت بارهای 
عرضه كننده ميوه و  ميوه فروش هاي بس��اطي و دوره گرد در س��طح 
اه��واز تاكيد كرد.عبدالرضا جمالی پور اظهار كرد: البته س��اماندهی 
وانت بارها و ميوه فروش های دستفروش و سيار كار سختی است كه 
اميدواري��م هر چه س��ريع تر اج��را ش��ود.وی اف��زود: وانت بارهاي 
عرضه كننده ميوه در سطح اهواز تبديل به معضلی شده اند كه در هيچ 
جايی چنين معضلی به اين شكل وجود ندارد.جمالی پور تصريح كرد: 
س��اماندهی وانت بارهای ميوه فروش و دوره گرد ش��امل ساماندهی، 

جمع آوری و هدايت آن ها به سمت بازارچه های ميوه می باشد.
وي عن��وان ك��رد: تعداد وانت باره��ا و ميوه فروش��ان دوره گرد و 
بساط كننده ها در اهواز زياد است كه اين مشكل، نگرانی هاي زيادی 

را برای اصناف قانوني ميوه فروش به وجود آورده است.
مسكن مهر هفتكل  و بی پولی!

فرماندار هفت��كل عدم نقدينگی را 
مش��كل پروژه های در حال س��اخت 
مس��كن مهر شهرس��تان عنوان كرد.

بهروز صالح بيگی اظهار كرد: در حال 
حاضر عدم پرداخت مناس��ب سهم از 
سوی مردم و عدم نقدينگی پيمانكاران 
و س��ازندگان، دو مش��كل بزرگ مس��كن مهر می باش��د.وی افزود: 
سازندگان و انبوه سازان تمايل به ادامه و اجرای پروژه ها ندارند، زيرا 
از نرخ قرارداد س��اخت مس��كن مهر راضی نيستند و انتظار دارند اين 

نرخ تغيير كند و براساس نرخ و هزينه های روز جامعه باشد.
آغاز ثبت نام آزمون فراگیر ارشد پیام نور

فرآيند ثبت نام برای ش��ركت در كنكور فراگير كارشناسی ارش��د 
دانش��گاه پيام نور از روز يكش��نبه 14 مهرماه آغاز می شود.بهنوش 
سليم بهرامی با اشاره به آغاز ثبت نام از طريق سايت سازمان سنجش 
به نش��انی www.sanjesh.org، گفت: ثبت نام داوطلبان آزمون 
كارشناس��ی ارش��د تا 21 مهر ادامه دارد.س��ليم بهرامی درباره زمان 
برگزاری آزمون، اظهارداش��ت: اواخر آذرماه يا هفته نخست دی ماه 

امسال، كنكور فراگير كارشناسی ارشد برگزار می شود.
آمادگی غله و بازرگانی برای خرید برنج

مديرعامل ش��ركت غله و خدمات 
بازرگان��ی منطقه 4 گف��ت: اكنون در 
حال آماده س��ازی مراكز خريد جهت 
خريداری برنج هستيم.شهباز خواجوی 
عنوان كرد: محدوديتی در زمينه خريد 
برنج نداريم و هر ميزان به مراكز خريد 
دولتي ارائه ش��ود، خريداری خواهد ش��د.وی خاطر نشان كرد: نرخ هر 
كيلوگرم برنج ش��فق 21 هزار ريال، هر كيلوگرم عنبربو و دانيال 15 
ه��زار و 500 ري��ال و هر كيلوگرم برن��ج آمل 13 هزار و 100 ريال به 

قيمت تضمينی از كشاورزان خريداری می شود.

پس از 34 سال انتظار باالخره مهرماه امسال غرش 
صدای بوق قطار مشهد در آسمان خرمشهر شنیده 

می شود.
س��اختمان راه آهن سراس��ری ايران در 23 مهرماه 1306 
شمسی آغاز و در سوم شهريور 1317 خاتمه يافت. اين راه 
 آه��ن  جن��وب كش��ور را از بن��در ام��ام خمين��ی )ره( در 
خلي��ج فارس به بندر تركمن در س��احل دريای خزر متصل 
می كند. خط آهن اهواز به خرمشهر و خط آهن بندر تركمن 

به گرگان نيز بعدها به اين شبكه اضافه شد.
از س��ال 1307ش. پ��س از افتت��اح راه شوس��ه  تهران � 
خرمشهر، بندر خرمش��هر در جنوب كشور، اهميت فراوان 
پي��دا ك��رد و امر تجارت دريايی آن رونق يافت و به  منظور 
اداره  امور بنادر كشور اداره  كل بنادر در سال 1314ش. در 
تهران تأس��يس شد. در آن زمان، همگام با ايجاد بندر جديد 
در نوش��هر، در راس��تای توسعه و تكميل باراندازهای بندر 
خرمش��هر و همچنين ايجاد تأسيسات بندری الزم در ديگر 

بنادر شمال و جنوب كشور نيز، اقدام شد.
در ساليان اخير، راه آهن جمهوری اسالمی با حضور مؤثر 
در عرصه ه��ای مختلف��ی چون افتت��اح و بهره ب��رداری از 

ايس��تگاه های جديد ، گس��ترش خطوط ريلی و بازسازی و 
جايگزين��ی لكوموتي��و و واگن ه��ای فرس��وده ونيز توليد 
موتورهای نيمه س��نگين برای اولين بار در كشور به دست 
متخصص��ان داخلی نق��ش موثری در عرص��ه حمل و نقل 
مس��افری و باری داش��ته است و به رونق بخش اقتصادی و 
ارتقای سطح رفاه اجتماعی و معيشتی هموطنان عزيز كمک 

شايانی كرده است.
* راه اندازی قطار مستقیم خرمشهرـ  مشهد

پنجم ش��هريورماه س��ال جاری بود كه خبری از نماينده 
مردم خرمشهر در مجلس   منتشر شد خبری با عنوان »قطار 

مستقيم مسافربری خرمشهر � مشهد راه اندازی شد«.
عبداله س��امری در اين مصاحبه اظهار كرده بود: به دنبال 
نشس��تی كه با معاون وزير راه و شهرس��ازی و مديرعامل 
راه آهن جمهوری اسالمی ايران داشتيم موفق شديم دستور 
راه اندازی و آغاز به كار قطار مسافربری خرمشهر � مشهد 
را از وی اخذ كنيم.وی افزوده بود: اين قطار ظرف امروز و 
فردا رسما كار خود را آغاز می كند و ظرفيت واگن های آن 

نيز با توجه به نياز منطقه تعريف خواهد شد.
نماينده خرمش��هر با با بيان اينكه بس��ياری از مردم اين 

منطقه به ويژه برای تردد با وس��ايل نقليه ای چون هواپيما و 
قطار برای سفر به مشهد مقدس دچار مشكل هستند، گفته 
بود: پيش از اين تردد آبادانی ها و خرمشهری ها با استفاده از 
قطار تنها از طريق خط آهن اهواز صورت می گرفت كه با 
امكان پذيری اين سفر زيارتی از ايستگاه راه آهن خرمشهر، 

بسياری از مشكالت مردم برطرف خواهد شد.
*راه اندازی قطار خرمشهر به مشهد؛ یازدهم مهرماه

اما همچنان هيچ خبری از راه اندازی اين قطار نيست و به 
همين دليل بار ديگر به سراغ نماينده مردم خرمشهر رفتيم و 
تعل��ل در افتت��اح اين قط��ار را از وی جويا ش��ديم.عبداهلل 
سامری در همين خصوص تصريح كرد: متاسفانه راه اندازی 
قطار خرمش��هر به مش��هد دچار وقفه شده است كه در حال 
پيگيری برای افتتاح هر چه س��ريع تر آن هستيم.وی افزود: 
در همين راستا با معاون وزير نشست هايی را انجام داده ايم 
و ب��ه زودی اين كار به س��رانجام می رس��د.نماينده مردم 
خرمش��هر در مجل��س در ادامه گفت: طب��ق قولی كه به ما 
داده ان��د اي��ن قطار تا يازدهم مهرماه س��ال ج��اری به بهره 
برداری خواهد رس��يد كه اميدواريم چنين امری نيز محقق 
شود.وی در ادامه عنوان كرد: با توجه به اينكه تردد روزانه 
مس��افران و زائران از كش��ور عراق به ايران بيش از 5 هزار 
نفر است چنين اقدامی در راستای تسهيل تردد شهروندان و 

زائران بسيار ضروری احساس می شد.
سامری با بيان اينكه اين قطار به ويژه برای مردم آبادان و 
خرمش��هر كه در مجاورت مرز ش��لمچه قرار دارند بسيار 
مهم و ارزش��مند تلقی می ش��ود اظهار كرد: پيش از جنگ 
تحميل��ی مب��دا تردد بس��ياری از خطوط ريلی كش��ور از 
شهرس��تان خرمش��هر بوده اس��ت و امروز الزم اس��ت كه 
توجهی مضاعف به خط راه آهن اين شهرستان شود.مطمئنا 
با راه اندازی اين خط آهن بس��ياری از س��فرهای مشهد از 
اين شهرس��تان انجام می شود و رونق بيشتری وارد منطقه 
خواهد شد زيرا زوار عراقی كه برای زيارت از مرز شلمچه 
وارد كش��ورمان می ش��وند نيز به جای سفر به اهواز برای 
نشستن در قطار مشهد، خط آهن خرمشهر را بر می گزينند 
و همي��ن امر اقتصاد قابل توجه��ی را برای منطقه به همراه 
خواهد داشت.                                  * گزارش از:مريم خبازی

مدير كل محيط زيست خوزستان  گفت: محدوده سايت 
قديم دفن زباله شهر اهواز مساحتي حدود 300 هكتار دارد 
ك��ه هر از چندگاهي ش��اهد ايجاد آتش س��وزي در منطقه 
هس��تيم.الهيجانزاده بيان داش��ت : طي تفاهم نامه اي كه سه 
س��ال قبل بين شركت ملي مناطق نفتخيز و شهرداري اهواز 
منعقد شد، به دليل اينكه اراضي برومي در اختيار اين شركت 
قراردارد، معين ش��د با اختصاص اعتباراز سوي اين شركت 

،در اين محدوده فضاي سبز ايجاد شود.
الهيجانزاده  اظهار داش��ت: اما يكي از پيشنهادات محيط 
زيست به مناطق نفتخيز جنوب اين است كه با نصب شبكه 
لوله ،گازهاي توليد شده در منطقه جمع آوري شود، كه مي 

توان از اين گازها براي توليد برق استفاده كرد.
مع��اون خدمات ش��هری ش��هردار اهوازني��ز در اين باره 

توضيح می دهد: تا قبل از افتتاح سايت جديد پسماند اهواز 
)در منطقه س��فيره( در سال 91، زباله های اهواز و چند شهر 
و روس��تای اطراف به مدفن قديمی منتقل می ش��د. دفن 
پس��ماندها به صورت س��نتی بود به اين معنی كه زباله ها 
در گودالی با عمق مش��خص تخليه و روی آن با آهک و 
بعد خاک پوش��انده می شود.عليرضا عالی پور می افزايد: 
بر اس��اس برنامه توس��عه پنجم ش��هرداری می توانست 
س��اماندهی و دفن بهداش��تی زباله را تا سال 94 اجرا كند 
اما مدفن بهداشتی و مكانيزه )در منطقه سفيره( پارسال به 
بهره برداری رسيده است.وی اگر چه تائيد می كند كه بر 
اثرتخميرزباله های دفن ش��ده در برومی گازهای س��می 
توليد و گاهی نيز آتش س��وزی ايجاد می ش��ود، اما می 
گويد: تعداد زيادی »زباله گرد« و مراكز بازيافت س��نتی 
در منطقه وجود دارد كه برخی از آتش س��وزی ها ناش��ی 
از فعاليت آنهاست. »زباله گردها« برای استحصال فلزات 
محدوده های وس��يعی از س��ايت را آتش می زنند.معاون 
ش��هردار اهواز همچنين می گويد: مدفن قديمی )برومی( 
در حري��م چ��اه های نفت قرار دارد. بر همين اس��اس طبق 
تفاهم نامه ای كه سه چهار سال پيش ميان شركت مناطق 
نفتخي��ز جن��وب و ش��هرداری اهواز امضا ش��ده قرار بود 
ش��ركت نفت يک و نيم ميليارد تومان برای ايجاد فضای 
س��بز در حريم چاه های نفت اختصاص بدهد.رئيس هيئت 

مديره س��ازمان مديريت پسماند ش��هرداری اهواز اما از 
ش��ركت نفت گاليه می كند: نقشه برداری ها انجام شده، 
تائيديه نقش��ه و محدوده كار )جنگل كاری( نيز توس��ط 
شهرداری اهواز تهيه و در اختيار شركت نفت قرار گرفته 
اس��ت. ب��ا وج��ودی كه جلس��ات زيادی برگزار ش��ده و 
ش��هرداری و محيط زيست اين موضوع را پيگيری كرده 

اند شركت نفت هنوز پولی پرداخت نكرده است.
سهم نفت در شهر نفت خیز

اگر چه مس��ئوالن هميش��ه ب��ا معرفی اه��واز به عنوان 
»آل��وده تري��ن ش��هر جهان« از س��وی س��ازمان جهانی 
بهداشت مخالفت كرده اند. اما ريزگردها، تاسيسات و چاه 
های نفت، دود و خاكس��تر مزارع نيش��كر، ش��ركت های 
فوالد و كربن و نيروگاه رامين و حاال هم گازهای س��می 
زباله باعث شده اند كه شهروندان اهوازی تقريبا هيچگاه 
»ه��وای پ��اک« را تجرب��ه نكنند. از س��وی ديگر نه تنها 
آلودگی های زيس��ت محيطی »نفت« بلكه جبران نشدن 
خس��ارات اين آلودگی ها ش��هروندان را آزار می دهد تا 
جايی كه سهم نفت در توسعه هميشه مورد پرسش افكار 
عمومی اس��ت. حاال بايد منتظر بود و ديد آيا شركت نفت 
حاض��ر به پرداخت يک و ني��م ميليارد تومان برای تامين 

سالمت اهوازی ها می شود؟
*گزارش از : نادره وائلی زاده

عضو شورای شهر اهواز:

اعضای کمیسیون ها مانند 
شهرداراهواز در جلسات 

شبانه انتخاب شدند
حسين حيدری گفت:در انتخاب شهردار بدون اينكه همه 
اعضای ش��ورا شهردار منتخب را ببينند و برنامه ارائه كند 
وارزيابی و شاخص بندی شود در منزل ها و جلسات شبانه 

شهردار را انتخاب كردند.
حس��ين حي��دری عض��و ش��ورای ش��هر اه��واز اظهار 
داش��ت:همانطور كه در بحث انتخاب ش��هردار تعدادی از 
اعضای ش��ورا با يكديگر توافقاتی داش��تند و ش��هردار را 
انتخ��اب كردند در انتخاب اعضای كميس��يون ها نيز همين 
اتفاق رخ داد و با توافق قبلی عده ای از اعضای شورا ،نتيجه 
كميس��يون ها رقم خ��ورد.وی افزود:در حال��ی كه 14نفر 
داوطلب حضور در كميس��يون حقوق��ی بودند هيچكدام از 
افرادی كه به ش��هردار منتخب رای مخالف دادند حدنصاب 
الزم برای حضور در اين كميسيون را كسب نكردند و فقط 

كسانی كه رای موافق به شهردار منتخب دادند در كميسيون 
حق��وق رای آوردندحي��دری تصري��ح كرد:بنده تنها عضو 
داوطلب كميسيون حقوقی شورا بودم كه دارای تخصص و 
كارشناسی حقوق  هستم ولی متاسفانه بنده را حذف كردند 
،شواهد امر اينگونه نشان می دهد كه كميسيون های مهمی 
مثل حقوقی،خدمات ش��هری را كه بايد كار كارشناسی در 

آن ها صورت گيرد بين خودشان تقسيم كردند
عضو ش��ورای ش��هر اهواز تاكيد كرد:روالی كه اكثريت 
شورای شهر اهواز در پيش گرفتند مناسب نيست و بيش تر 
شبيه يک بدعت است مثال در انتخاب شهردار بدون اينكه 

همه اعضای ش��ورا شهردار منتخب را ببينند و برنامه ارائه 
كند وارزيابی و ش��اخص بندی ش��ود در منزل ها و جلسات 
شبانه شهردار را انتخاب كردند.حيدری تاكيد كرد:اين روند 
باعث می ش��ود كه ش��ورای چهارم عملكرد موفقی نداشته 
باشد چرا كه كار كارشناسی صورت نمی گيرد برای نمونه 
كميس��يون حقوقی از اي��ن 9نفر كداميک تخصص حقوقی 
دارند چگونه اين كميس��يون ها بصورت تخصصی تشكيل 
شده است.وی همچنين اضافه كرد:به رئيس شورا هم انتقاد 
داريم چرا كه از اختيارات خود اس��تفاده نكرده اس��ت رئيس 
شورا زمانی كه داوطلبان عضويت كميسيون از تعداد الزم 
اعضای كميس��يون بيشتر می ش��ود بايد پااليش می كرد و 
نيروهای اضافی را حذف می كرد و به اندازه تعداد اعضای 
كميس��يون افراد را در صحن شورا پيشنهادمی داد نه اينكه 
هر كس متقاضی كميسيونی بود پيشنهاد داده شودحيدری 
در پايان گفت:رئيس شورا برای اينكه از خود رفع مسئوليت 
كند هر كس متقاضی حضور در كميسيون است را پيشنهاد 
داده است و می بينيم يک عضو در پنج كميسيون عضو است  
و ي��ک عض��و ديگر هم ب��رای خالی نب��ودن عريضه عضو 
كميسيونش كرده اند چرا كه از لحاظ قانونی اعضای شورا 

در حداقل يک كميسيون بايد عضو شوند.

سهم مردم فقط هوای آلوده است

 جای خالی »نفت« در توسعه اهواز

تصویر

در استان

دیار کارون

خبر
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پس از 34 سال

حرکت قطار مشهد ، خرمشهر

بوی فاضالب یا بوی ماه مهر؟!

صحنه ای باعث تاس��ف و ناراحتی خانواده های دانش آموزان ش��د وجود زباله ، 
جلبک های فاضالب و علف های هرز در امتداد ساختمان دبيرستان نمای زشتی را 

به تصوير كشيده و يقينا سالمتی دانش آموزان را به خطر می اندازد.
ب��ه گ��زارش رهياب نيوز، امس��ال زنگ آغاز س��ال تحصيلی دان��ش آموزان 
سوسنگردی در دبيرستان نمونه دولتی راه دانش كه در منطقه جديد التاسيس واقع 
شده است توسط فرماندار دشت آزادگان نواخته شد،در اين  مراسم  اغلب مسئولين 
شهرستان از جمله رئيس و اعضای شورای اسالمی شهر سوسنگرد حضور داشتند.

صحنه ای  باعث تاس��ف و ناراحتی خانواده های دانش آموزان ش��د وجود زباله ، 
جلبک های فاضالب و علف های هرز در امتداد ساختمان دبيرستان نمای زشتی را 

به تصوير كشيده و يقينا سالمتی دانش آموزان را به خطر می اندازد.

اين صحنه ها قطعا از ديد مس��ئولين شهرستان پنهان نبود و متوليان شهرستان 
ش��اهد فضای آلوده جلوی دبيرس��تان بودند.جا داش��ت اداره آموزش و پرورش 
قبل از آغاز س��ال تحصيلی و يا انتخاب اين دبيرس��تان جهت به صدا درآوردن 
زنگ آغاز سال تحصيلی دقت بيشتری به خرج می داد و از شهرداری و شورای 
ش��هر می خواس��ت كه فكری به اين وضعيت بكنندكه ش��ايد به تدبيری توسط 
ش��ورای ت��ازه نفس می انجاميد.به هر حال س��المتی دانش آم��وزان از هر چيز 
ديگری مهمتر اس��ت و بايد چاره ای انديش��ه ش��ود تا وظيفه مس��ئولين فقط در 

سخنرانی و ارائه گزارش خالصه نشود.

آگهى مناقصه عمومى
يك مرحله اى 

شركت توزيع نيروى برق استان كرمانشاه در نظر دارد انجام خدمات ذيل را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكار واگذار نمايد 
لذا پيمانكاران واجد صالحيت و داراى كدهاى فعاليتى مرتبط(7,5,4,2,1) كه در سال 1392 در ليست تائيد صالحيت شده  اداره كار و امور اجتماعى استان 
كرمانشاه مى باشند مى توانند جهت دريافت اسناد مناقصه پس از درج نوبت دوم اين آگهى در روزنامه كارون مورخ 92/7/6 به مدت پنج روز كارى به امور 

تداركات اين شركت واقع در كرمانشاه-خيابان شهيد امجديان(سيلو)و يا به سايتها ىhttp://iets.mporg.ir , www.tavanir.org.ir مراجعه نمايند.

توضيحات:
*نوع تضمين شركت در مناقصه (ضمانت نامه بانكى و يا واريز وجه نقد)

*مهلت و مكان تسليم پيشنهاد:تا ساعت 14 روزشنبه مورخ 92/7/20 ،دبيرخانه شركت
*زمان و مكان بازگشايى پاكات:ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 92/7/20،اتاق كنفرانس شركت

*هزينه چاپ آگهى به عهده برنده/برندگان مناقصه ميباشد.
*به پيشنهادهاى فاقد سپرده،سپرده مخدوش،سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر،چك شخصى و نظاير آن مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

*به پيشنهاد هاى فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاءمدت مقرر در اسناد مناقصه واصل ميشود،مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
*ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومى *جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 8255525 و8255575-0831 تماس حاصل نماييد.
شركت توزيع نيروى برق استان كرمانشاه

شماره
 مناقصه

92/47

92/48

92/49

شرح مناقصه
،اپراتورى كامپيوتر،كارگر ساده،نگهبانى و خدمات  انجام خدمات كارشناسى فنى وغير فنى،كاردانى فنى و غير فنى 
مورد نياز تنظيفاتى،سرويس آبدارخانه،نامه رسانى،نگهدارى فضاى سبز و اپراتورى تلفنخانه و ....درمحل حوزه ستادى

،اپراتورى  فنى  غير  و  فنى  فنى،كاردانى  غير  و  فنى  سيمبانى،كارشناسى  تكنسين  و  سيمبانى  خدمات  انجام 
كامپيوتر،كنتورخوانى،كارگر ساده،خدمات مورد نياز تنظيفاتى،سرويس آبدارخانه،نامه رسانى و اپراتور تلفنخانه و...

در محل برق شهرستان كرمانشاه(امور برق مركزى،جنوبى وشمالى كرمانشاه)

انجام خدمات سيمبانى و تكنسين سيمبانى،كارشناسى فنى وغير فنى،كاردانى فنى وغير فنى،اپراتورى كامپيوتر،كنتور 
خوانى،كارگر ساده،خدمات مورد نياز تنظيفاتى،سرويس آبدارخانه ،نامه رسانى و اپراتورى تلفنخانه و... در محل برق 

شهرستانهاى تابعه استان كرمانشاه

مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه(ريال)

742497885

780352778

900447382

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

اداره كل راه آهـن زاگـرس در نظر دارد بنابر آيين نامه اجرايي 
بنـد ج مـاده 12 قانـون برگـزاري مناقصات مصوبه شـماره 
84136/ت 33560هــ مـورخ 85/7/16 بـا انجام ارزيابي 
كيفي نسبت به شناسـايي تامين كنندگان صاحب صالحيت 

جهت دعوت به مناقصه به شرح ذيل اقدام نمايد.
1-  شرح مختصر موضوع مناقصه:

 خريـد 20/000 (بيسـت هزار) كفشـك ترمـز چدني ويژه 
واگن هاي باري با مشخصات فني موجود

2-  مهلت و محل دريافت اسـناد اسـتعالم ارزيابي كيفي: 
متقاضيان مي توانند حداكثر تا ساعت 14 روز سه شنبه به 
تاريخ 1392/7/16 با در دسـت داشتن معرفي نامه كتبي 
جهت دريافت اسـناد استعالم ارزيابي كيفي با واريز مبلغ 
200/000 ريال به حساب سيبا 2176402241000 به 
نـام درآمـد راه آهـن زاگـرس بـه نشـاني: انديمشـك، 

سـاختمان اداري چهـارم آذر، اداره 
كل راه آهن زاگرس، امور قراردادها مراجعه نمايند.

3-  مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه تكميل شده: حداكثر 
تا سـاعت 12 روز سه شـنبه مورخ 1392/7/30 به اداره كل 

راه آهن زاگرس، اداره امور اداري تحويل نمايند.
ضمنا تهيه اسناد از طريق سايت

WWW.IETS.MPORG.IR قابـل دسترسـي بـوده و 
هزينه چاپ 2 نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

بديهي است ارائه مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي را جهت 
متقاضيان براي شـركت در مناقصه ايجـاد نمي كند و پس از 
ارزيابـي كيفـي از پيمانكاران واجدشـرايط كـه حائز حداقل 
امتيـاز ارزيابـي كيفي باشـند جهت دريافت اسـناد مناقصه 

دعوت به عمل خواهد آمد.

آگهي تجديد فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
 شماره 92-41-2

                                         اداره كل راه آهن زاگرس

راه آهن جمهوري اسالمي ايران
اداره كل راه آهن زاگرس

آگهي ابالغ وقت رسيدگي
در پرونده كالسه 920792/2 آقاي عليرضا فرج نژادي و طوبي اشرفي بيرگاني با تقديم 
دادخواستي به خواسته مطالبه طرفيت سميه پاپي در اين شعبه طرح دعوي نموده اند به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت خوانده و مجهول المكان بودن آنان و تجويز ماده 73 از 
قانـون آيين دادرسـي مدني مراتـب در روزنامه آگهـي تا نامبـردگان در تاريخ 92/9/3 
سـاعت 10 صبح در دفتر دادگاه حاضر و ضمن ابالغ نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائم 
نسبت به بيان اظهارات خود اقدام نمايند در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگي 

و اتخاذ تصميم قانوني خواهد شد.          شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي مسجدسليمان
آگهي ابالغيه

مشـخصات ابالغ شـونده حقيقي: 1-  خانم همتي 2-  محمدحسين 3-  حسن 4-  عباس 
5-  عصمـت 6-  نصـرت 7-  محمدرضـا 8-  زينـب 9-  غالمعلـي شـهرت همگي خرمي 
مدارك پيوست: درخصوص تجديدنظر خواهي آقاي سيدمهدي موسوي به طرفيت شما 

نسـبت به دادنامه شـماره 9109976310401585 صادره از اين شـعبه به پيوسـت 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهي به شما ابالغ مي شود. مقتضي است 
حسب ماده 346 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني چنانچه 
پاسخي داريد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريه، به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه 

تحويل دهيد. واال پرونده با همين كيفيت به تجديدنظر ارسال مي گردد.
شعبه 4 دادگاه عمومي(حقوقي) آبادان

آگهي ابالغ وقت رسيدگي
كالسـه پرونده: 283/9/92ح خواهان: امير حبابي به نشـاني: آبادان، خيابان زند جنب 
حـوزه علميـه تجهيزات پزشـكي قائم خوانده: محمد غانمي به نشـاني: مجهول المكان 
خواسـته: مطالبه مرجع رسـيدگي: شـعبه شـوراي حل اختالف آبادان وقت رسـيدگي: 
92/8/21 سـاعت 10صبـح خواهان دادخواسـتي به خواسـته فوق بـه طرفيت خوانده 
تقديـم ايـن شـعبه نموده اند كـه تحت كالسـه 283/9/92ح و با رعايـت اينكه خوانده 

مجهول المـكان مي باشـد به اسـتناد مـاده 73 قانون آيين دادرسـي مدنـي آگهي ابالغ 
دادخواسـت و ضمائم آن و وقت رسـيدگي براي يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهي 
مي گردد خوانده مي تواند قبل از تاريخ رسـيدگي به شـعبه مراجعه واصل دادخواسـت و 

ضمائم آن را تحويل بگيرد.                                                        قاضي شوراي حل اختالف آبادان
آگهي احضار متهم

در پرونده كالسـه 911896 اين دادياري حسـب شـكايت آقاي احمد آل خميس فرزند 
عبدالمجيـد عليـه آقـاي علـي رمضانـي فرزنـد محمدعلـي بـه اتهـام سـرقت مبلـغ 
28/744/921 ريال از كارت شـماره 6037691165775180 متعلق به شـاكي تحت 
تعقيب است نظر به اينكه متهم فوق مجهول المكان مي باشد، بدينوسيله به تجويز ماده 
115 قانـون آيين دادرسـي دادگاه هاي عمومي و انقـالب در امور كيفري به نامبرده ابالغ 
مي گردد تا در وقت معين قانوني تعيين شـده در مورخه سـاعت 10 جهت رسـيدگي به 
موضـوع و دفـاع از اتهام انتسـابي در اين دادياري حاضر شـود در غيـر اين صورت وفق 

مقررات قانوني اتخاذ تصميم خواهد شد. م/الف 12/405                           
شعبه اول دادسراي عمومي و انقالب شهرستان رامهرمز

آگهي تصميمات شركت صنايع غذايي دزپويان جنوب 
سهامي خاص به شماره ثبت 1116 و به شناسه ملي 10860606451

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 92/4/6 كه در تاريخ 92/5/20 بدين 
اداره وصول و در تاريخ 92/6/20 تكميل گرديد در شركت مرقوم تصميمات زير به عمل 
آمـد: 1-  ترازنامه و حسـاب سـود و زيان سـال مالـي 91 مورد تصويب قـرار گرفت. 2-  
سـيدغالمرضا پاداش سـتوده به شـماره ملي 0040473597 به سمت بازرس اصلي و 
فريبـرز شـريفي قمبواني به شـماره ملي 0040175121 به سـمت بـازرس علي البدل 
شركت براي يكسال مالي تعيين شدند. 3-  روزنامه كارون به عنوان روزنامه كثيراالنتشار 
جهت درج آگهي هاي شـركت انتخاب گرديد. ذيل ثبت ازلحاظ امضاء در مورخ 92/7/1 
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